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 في روايات غسان كنفاني النهايات السردية

 د. أمحد بن سعيد العدواني

 البحث ملخص

وايات غسان كنفاني املكتملةة  استقراء النهايات السردية يف ر البحث إىل يهدف
عائد إىل حيفا(، رغبة يف التعةرف علةى    -أم سعد -ما تبقى لكم -)رجال يف الشمس

اخلصوصية البنائية لنصوصه الروائية، يف ظل وعيه بوظيفة األدب، املسةتند إىل نرريةة   
االنعكاس، وطريقة معاجلته للقضية الفلسةيينية الةا انةبن بهةا، وَرَصةَد اوالتهةا،       

 لتزامه مونفًا حمددًا يف مجيع رواياته. وا

وند حاول البحث الونةوف علةى دالالت مقيةع النهايةة، وع نتةه بالداللةة       
الكلية للرواية، ثم رصد ع نته ببقية عناصر الرواية، وع نته مبقيع البداية والعنوان 

 تلفة. وفصول الرواية. إضافة إىل حماولة عقد مقارنة بني النهايات يف رواياته املخ

حيث جاءت نهايات رواياته ذات داللة واضحة، تتمحور حول فكرة التحول، 
ومتضمنة مونفًا حمددًا حيفز القارئ حنو التغيري، يقبن فيها الفعل بالصوت، يف مقابةل  
حالة )الصمت/ املوت( الذي تبدو عليها موانف شخصياته خ ل الرواية. فنهايةات  

يرهر خ ل الرواية، أو يف بدايتها، بوصفه السةبيل   رواياته تتضمن املونف النقيض ملا
للخروج من حالة العجز واهلزميةة. كمةا امتةاغت غالةا رواياتةه بنهايةات مفتوحةة،        

 تتضمن مونفًا استشرافيًا تفاؤليًا، يتخلق فيه األمل من رحم املعاناة. 
 

 كنفاني -غسان -السردية -النهايات الكلمات الدالة:
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The endings narrative in the novels of Gassan Kanafani 

Dr. aladwani ahmad saeed 

Summary 

The research aims to investigate narrative endings in the 
completed novels of GhassanKanafani (Men in the Sun, What is 
left to you, Saad's Mother, Returning to Haifa) in an attempt to 
recognize the peculiar structure of his narrative texts, in the light of 
his awareness of the function of the literature which is based upon 
the theory of reflection, and how he handled the Palestinian cause, 
whose movements he observed and committed to a definitive stance 
towards in all of his novels.  

In addition, the research tries to understand the implications of 
the narrative ending, and its relations the whole implications and 
semantics of the novel, and of the other elements of the novel, and 
its relations to the narrative beginning, title, and chapters of the 
novel. in addition, the research tries to make a comparison between 
the different endings in his novels.  

The novels end with concise and condensed indications, 
including a definitive position which urges the reader towards 
action and change. These narrative endings relate action to voice, as 
opposed to the case of relating silence to death, who looks upon the 
positions of his characters through the novel.  

The end of his novels exhibit a contrasting attitude to the one 
shown in the beginning of the novel, where he describes his 
beginnings as a way out of the helpless and defeated state.  

Also, most of his novels are characterized with open endings 
which include a contemplative stance into the future, in the midst of 
the controversial past (Nakba) and the present (revolution), which 
dominates his vision of the cause, and the duality of the exit and 
return.  

Key words: Endings, Narrative, Ghassan, Kanafani. 
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 النهايات السردية

 يف روايات غسان كنفاني.

 : مدخل

ولعل ، حريت أجزاء النص األدبي وع ناتها باهتمام النقد منذ مراحله األوىل
يف ظل اخت ف طبيعة ، بدايات النصوص األدبية ونهاياتها ند وجدت االهتمام األكرب

وند أشةار أرسةيو إىل أهميةة ذلةك فةذكر أن      . والغايات املكتوبة هلا، تلك النصوص
كما حفلت املدونة النقدية  .(1) أ أو تنتهي كيفما اتفق"جيا أال تبد، "احلبكة اجليدة البناء

املقدمةة  : )مثةل ، املتعلقة بذينك املونعني خصوصًا( 2) العربية بالعديد من املصيلحات
 (. اخلامتة واملقيع واالنتهاء: )يف مقابل(، واالسته ل وامليلع واالبتداء

سةواء يف  ، نهايةة وند اهتمت الدراسات السةردية احلديثةة مبةونعي البدايةة وال    
ذلةك أنهمةا متةث ن    ، ع نتهما بالنص السردي عمومًا أو ع نة إحةداهما بةاألخرى  

وبةني ككنةات   ، من جهة( املرجع) والوانع( التخييل) التخوم الفاصلة بني عامل النص
إضافة إىل "أن بداية أو نهاية نص ، من جهة أخرى( القارئ) والتلقي( املؤلف) اإلبداع

غري  .(3) باتيجية حيث يتمركز املعنى وحيث يبتدئ ويتم األثر املتونع"ما هي موانع اس
أنه من امل حظ أن االهتمام الذي حريت به البدايات كان أوفر حرًا من ذلك الةذي  

وهةو األمةر الةذي يلحرةه املتتبةع       .(4)على حنو ما يؤكد فليا هامون، لقيته النهايات
 . حلديثةلذلك حتى يف الدراسات السردية العربية ا

اني نًا من نةوانني ذلةك   ، تتفاوت طبيعة النهايات بني أجناس األدب املختلفة
فثمة أجناس تقةنن نهاياتهةا كاحلكايةات املثلياةة املنتهيةة      ، اجلنس والوظائف املنوطة به

واملقامة الةا تكشةف نهايتهةا حيلةة املكةدي      ، واخليبة الدينية املنتهية بالدعاء، بالعربة
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وند عد الشك نيون الروس  .(5)اجيديا الا ينتهي مسارها احلدثي باملوتوالب، وتربره
إىل أن ( إخينبةاوم ) حيةث يةذها  ، نهايات النصوص ضمن معةايري التجنةيس األدبةي   

خب ف الرواية الةا تكةون   ، نهايات األنصوصة متيل ألن تكون حامسة وغري متونعة
القةول إن النصةوص السةردية     وبشكل عام ميكةن . نهايتها يف كثري من األحيان هادئة

وعليه فإن نهاياتها تثري من اإلشةكاالت مةا ال   ، احلديثة أكثر ميً  حنو التفرد واملخالفة
  .(6) تثريه النصوص القدمية
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 مفهوم النهاية السردية

 : تعريف النهاية وحدودها-1

، اءوهةو النهة  ، حيث ينتهي إليها الشيء، ترتبط الداللة املعجمية للنهاية بالغاية
فالنون واهلاء والياء أصل  .(7) بلغ نهايته: وانتهى الشيء وتناهى ونهَّى، يقال بلغ نهايته

: ونهايةة كةل شةيء   ، بلغته إيةاه : ومنه أنهيت إليه اخلرب، صحيح يدل على غاية وبلوغ
  .(8) غايته

نرةرًا الخةت ف   ، ويتداخل يف اصي ح الدارسني مصيلح النهاية مةع اخلامتةة  
حيةث تشةري اخلامتةة يف    ، وتباين آراء النقاد بني املصيلحني، وغاياتها طبيعة النصوص

ُيةذكر  ، يغلا أن يكون طةوي ً ، معجم املصيلحات األدبية "إىل اجلزء األخري من نص
فيه بإجياغ أغراض النص أو النتائج الا وصل إليها البحث أو آخر تيورات األحداث 

ديات فيشري إىل أن "النهاية تتبع أحداثًا سابقة أما ناموس السر .(9) إن كان النص روائيًا"
 وتؤشةةر حلالةةة مةةن االسةةتقرار، وال تكةةون متبوعةةة بغريهةةا مةةن األحةةداث ، عليهةةا

أو ، كذلك فإن النهاية تلعا دورًا مهمًا يف إعيةاء "االنيبةاع بةان السةرد     .(10)"(النسيب)
يةة تولةد عنةد املتلقةي     نها؛ ومتنحها وحدة ومتاسكًا نهائيني، املتتالية السردية ند انتهت
  .(11) شعورًا باالكتمال والغائية"

اخلامتةة   ومن خ ل مقارنة السيانات الا ترد فيها هاتان الكلمتةان ُي حةظ أن  
أمةا النهايةة فبتةبط مبة ل     (، عمليةة الكتابةة  ) مرتبية أكثر باملمارسة اخلاصةة بةاملؤلف  

ولكةن مةع ذلةك    . لتاويةل وهو أمر يتعلق بتتابع السرد وفضاء ا، األحداث وتيوراتها
وإن كانةت معرةم   ، يبقى الفصل بينهما عسريًا يف استعماالت النقد العربةي املعاصةر  

 . دراسات السرد متيل إىل استعمال مصيلح النهاية
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، من البدهي أن حيتل مقيع النهاية يف مونعه اجلزء األخري من الةنص الروائةي  
واني نًا مةن مبةادئ السةردية    ، وأن يكون حد انتهاء ذلك املقيع آخر كلمة يف النص

إذ ، فإن احلد الذي يبتدئ به مقيع النهاية سيتعني اسةتنادًا إىل اةوالت السةرد نفسةه    
 : ميكن االعتماد على نرائن من نبيل

أو االنتقال من سةرد األحةداث إىل الوصةف أو التعليةق     ، تغري الصوت السردي -1
 . اخلتامي للراوي

، خ صةة القةول  ، أخةرياً ) لكلمات الدالة على اخلتاممثل ا، وجود نرائن تعبريية -2
 (. اخل ..وهكذا

كالرجوع إىل أول السير أو ترك بياض سةردي  ، االعتماد على املعييات الشكلية -3
  .(12)فاصل

 . اشتمال بعض الروايات على جزء خاص بالنهاية ضمن تقسيمها -4

وهةي  ، ية النهائيةة إن طبيعة مونع النهاية السردية يقتضي التحول حنةو "الوضةع  
فتعرض حال تلك الشخصيات بعد التحوالت الا عرفتهةا مسةاراتهم   ، عكس األوىل

مةن حيةث تعريفهةا     لذلك فإن احلديث عةن النهايةة   .(13) احلياتية كما يعرضها السرد"
 . وحدودها ونضاياها يقبن باحلديث عن البداية ولكن من جهة مقابلة

 أنواع النهايات ووظائفها: -2

فبةاخت ف  ، سلم به أن الع نة بني األنةواع والوظةائف الغمةة مسةتتبعة    من امل
على أن ذلك االخةت ف  . الوظيفة الا تضيلع بها النهاية السردية خيتلف نوع النهاية

بل ند تسهم ذائقة ، واملبدعني أنفسهم، خاضع لتنوع االجتاهات الفنية واحلقا الزمنية
 . لنهاياتالتلقي يف التوجيه حنو نوع معني من ا
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 : وميكن حتديد مسات النهايات الروائية اجليدة يف اآلتي

 .  أن تكون مرضية مبقدرتها على اإلجابة عن األسئلة الا نامت من أجلها الرواية -1

 . أن تكون مناسبة ليبيعة املوضوع الذي نامت عليه الرواية -2
 . با به القارئباحتوائها على أمر مل يتن، أن تكون مثرية لنوع من الدهشة -3
 .(14)ومتناسبة مع ما ندمته الرواية سابقا، أن تكون منيقية ومقنعة يف الونت ذاته -4

فهنةاك  ، وعلى اإلمجال ميكن التمييز بني نةوعني رئيسةني للنهايةات يف الروايةة    
ويتم فيها اإلجابة عن ، تكتمل فيها األحداث ويتضح م ل الشخصيات، نهايات مغلقة
أمةا النةوع الثةاني فهةو النهايةات      . النوع أنرب إىل رضا القةارئ  وهذا، مجيع األسئلة

ليكةون  ، ويقوى فيها تشويق القةارئ ، املفتوحة الا تبقى مشرعة على احتماالت عدة
وترتبط النهايات املغلقةة بالروايةات    .(15) مشاركًا يف تصور النهاية واديد احتماالتها

، و تلك النهاية من خ ل نةرائن عةدة  حيث حييل السرد فيها حن، التقليدية بشكل أكرب
ليكون أكثر توافقةًا مةع   ، سواء على مستوى بنية الرواية أو السائد يف األعمال السابقة

وند وصف هنري جيمس تلك النهايات التقليدية الا تنيلةق مةن   . أفق انترار القرااء
ملفتوحةة يف  يف حني كان هو رائةدًا للنهايةات ا  (، مجع الشمل) نررة مثالية للحياة باسم

  .(16) وكثريًا ما كان ينهي رواياته يف منتصف حمادثة، الرواية احلديثة

إذ ، إن التمييز بني منيي النهاية املغلقة واملفتوحة ياخذ يف اعتباره مونف القارئ
كما هلا أفق انترةار وتونةع   ، ميكن القول إن "لكل نهاية ميثانًا ضمنيًا مع نارئ مفبض

كما تكمن أهمية النهايةات اني نةًا مةن البعةد      .(17) والتخييا" يباوح بني االستجابة
فهي "مهمةة وفاعلةة للمكونةات السةردية األخةرى يف العمةل       ، اخليي التعانيب للسرد

  .(18) بوصفها أسبابًا حقيقية هلا"
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اني نًا من اليبيعة اللغوية فإن الرواية تعمل وفق نرام إشةاري حيمةل رسةالة    
، ونهاية الرواية هي املوضع الذي يكتمل فيه النرام اإلشاري، عرب جمموعة من الدوال
وعليهةا يبتةا   ، وهي بذلك صاحبة التاثري األخةري يف القةارئ  ، وتكتمل فيه الرسالة

كما أن مونع النهاية على التخةوم الفاصةلة بةني     .(19) كثريًا مونف القارئ من الرواية
ذلك أنهةا  ، بني بقية أجزاء الرواية عاملي اخليال والوانع جيعل ع نتها باملرجع األنوى

. إىل عامل الوانع اليومي، هو عامل احلكاية، "خترج القارئ من عامل مجيل دخل فيه برضاه
ألن اخلامتة امل عادة مونف ، وكثريًا ما تشكل اخلامتة سببًا للتوتر بني الكاتا والقراء

  .(20) الكاتا من موضوع روايته"

 : الروائية ديث عن ستة أمناط للنهايةوبشيء من التفصيل ميكن احل

وهةي النةوع   ، الا حيل فيها البيل املشكلة بشكل نهائي ودنيةق ، نهاية التلخيص -1
 . السائد يف الروايات التقليدية

 . يشارك فيها القارئ برسم نهاية مناسبة، غري مقيدة بنهاية حمددة، نهاية فكرية -2
ليبقةى القةارئ متشةونًا    ، محات املستقبليةالا ترسل بعض الل، نهاية االستشعار -3

 . ملعرفة أمور ستبتا على ما بعد حل العقدة
تلك الا تضيف حوادث أو تةاثريات عاطفيةة بعةد اقةق     ، نهاية اهلبوط املفاجئ -4

فمع أن الرواية كان من املمكن أن تنتهي نبل ذلك التيةور إال أنةه يعمةل    ، احلل
 . على اسينها

الةا تسةتعمل كلمةة أو مقولةة أو فكةرة أو وسةيلة أخةرى أداة        ، نهاية التحليةل  -5
عادة ما تكون جزءًا من املعلومةات الةا اسةتعملت يف حبكةة الروايةة      ، للتحليل

 . وأثرت فيها
مبعنةى أن تبةدأ الروايةة ةالةة     ، فإنها متثل النقيض التام للبدايةة ، النهاية املعكوسة -6

  .(21) وتنتهي بنقيضها
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الت غم بني النوع والوظيفة فإنه ميكن إمجال وظائف النهاية يف اني نًا من مبدأ 
. ويةتعني حةده املةادي   ، حيث يكتمل النص لغويةاً ، الوظيفة اإلغ نية: ث ث وظائف

الا تتحقق من خ ل مشاركة املتلقةي يف صةياغة الةنص وإعةادة     ، والوظيفة التوليدية
لكنها أوسع ، وهي مرتبية بالتوليدية ،والوظيفة التخييلية. اعتمادًا على املتحقق، بنائه
  .(22)امتدادًا للسابق، حيث تتحفز خميلة القارئ وتستثار لبناء متخيل جديد، منها

بةني انبثةاا السةرد    ، يف ع نةة تناظريةة  ، كما تةرتبط النهايةة بالبدايةة الروائيةة    
ة الةا  فمونع النهايةة ميثةل البةؤرة الداللية    . تغدو معه النهاية صدى للبداية، وانغ نه

، ةيث يتجلى التفسري لكثري من املوانف واألحداث، تتجمع فيها كل إشارات العمل
أن يكون يف مسةتوى   -بدافع التفكري فيما نرأه–بل إن القارئ "ملزم عند نهاية القراءة 

فالعمةل السةردي لةه     .(23) تذكر أطوار أحداث البداية يف سياا عقد بعض املقارنةات" 
وهةذا  ، م البداية مع النهاية يعيي االنيباع بتماسةك السةرد  وانسجا، وحدته العضوية

ألن البداية تيةرح األسةئلة   ، املونع مناسا ليعرب من خ له الكاتا عن رؤيته للحياة
وعليه فإنةه  ، واخلامتة بتقديم األجوبة عليها، وتثري القضايا الا يتكفل السرد بتحوالته
  .(24)دراك مدى التغيري احلاصلمن املفيد مقارنة النهاية بوضعية االبتداء إل

وهكذا ن حظ أن أنواع النهايات ووظائفها مرتبيةة بع ئةق ذلةك املونةع مةع      
سواء على مسةتوى املبةدع أو   ، أطراف اخلياب ومكونات السرد وبنية النص وداللته

فالنهاية "موضع يةب  فيةه   . املتلقي أو البداية أو املرجع أو العناصر املكونة للسرد نفسه
ويسعى فيةه إىل مضةاعفة التةاثري يف القةارئ     ، ؤلف اكتمال اخلياب وانفتاحه يف آنامل

حتى يسبجع عناصر القصة عرب إعادة القةراءة أو التةذكر وياخةذ اخليةاب يف كليتةه      
  .(25) شكليًا ودالليًا"
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 : (26) حول جتربة غسان كنفاني الروائية

لروايةة كمةا ارتةبط    ارتبط اسم غسةان كنفةاني بالقضةية الفلسةيينية يف جمةال ا     
أيهمةا  ، ولعل السؤال األغلي الذي طرحه النقد وما يةزال . يف جمال الشعر درويش بها
يكيفنا مةن طةرح هةذا التسةاؤل التاكيةد علةى أن        .؟املبدع أم املوضوع، يصنع اآلخر

فسخر نلمه ، غسان كنفاني عاش حياته اإلبداعية ضمن مصريه الذي أوجده فلسيينيا
يقةول غسةان كنفةاني يف هةذا     . وغلا ذلك على إبداعه الروائي ،خلدمة تلك القضية

لقد حاولت كتابة ، "إن حياتي السياسية نتجت عن كوني روائيًا وليس العكس: السياا
ولقةد رأيةت أن هنالةك    . نصة شعيب الفلسيي  نبل أن تتبلور أمامي الرؤية السياسية

  أتضاءل كثريًا لو مل أكن روائيًا يف وأن، شيئًا ما ينقص  إن مل أخنرط يف احلياة السياسية
  .(27) نفس الونت"

فعةاش حياتةه اإلبداعيةة    ، نشا غسان كنفاني يف ظروف النكبة وحياة املخيمات
حيةث انضةم يف منتصةف    ، منشةغ  بةاهلم السياسةي   ، ملتزمًا جتاه القضية الفلسةيينية 

الناطقةة  ( أيالةر ) ونشر أوىل نصصةه مبجلةة  ، اخلمسينيات إىل حركة القوميني العرب
م التحةق بالعمةل يف جملةة    1960ويف بدايةة  ، وعمل حمررًا بها فيما بعد، باسم احلركة

، م1967 -م1963ذات التوجه الناصري بةني  ( احملرر) ثم رأس ارير جريدة، احلرية
الناطقةة باسةم اجلبهةة الشةعبية لتحريةر      ، األسبوعية( اهلدف) ليتوىل بعدها ارير جملة

فقد كان عضوًا بارغًا يف اجلبهة الشةعبية منةذ ظهورهةا متبنيةة     . م1969عام ، فلسيني
وكان ناطقًا رمسيةًا بامسهةا حتةى    ، أسهم يف كتابة براجمها وبياناتها، النهج االشباكي

وهةو يف سةن   ، علةى أيةدي املخةابرات اإلسةرائيلية    ، م يف بةريوت 1972اغتياله عام 
 . السادسة والث ثني
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واياتةه النزعةة الوانعيةة االشةباكية وفةق ذلةك       مل يكن غريبًا أن تغلا علةى ر 
وأن حيةاول سةرب أعمةاا    ، املستند إىل تصةور أيةديولوجي  ، املونف النضالي الشمولي

فقةد انيلةق يف فهمةه للفةن     . ذلك الوانع للونوف علةى أسةباب األغمةة الفلسةيينية    
 الوانةع  إدراكًا منه ليبيعة الع نة اجلدلية بني(، االنعكاس) واألدب من مبادئ نررية

وجعل من أدبه وسيلة للتنوير ونشر الةوعي  (، الوعي) واألدب( الوجود االجتماعي)
لإلسهام يف التغيري والثورة علةى ذلةك   ، وتعميق فهم الوانع وتوحيد املونف اجلمعي

ونةد كةان   . وفق رؤية استشرافية تفاؤلية يتحقق فيها العدل والس م، الوانع املبدي
وهةو مةا يؤكةد    ، على أن تكون نصصه وانعية مئة باملئةة  غسان كنفاني يصرح ةرصه

ومدى استعداد الفنان ألن جيعل فنه يف خدمة ، "مدى الت غم بني الفن ونضية اإلنسان
وندرتةه علةى االحتفةاظ بةالتواغن الضةروري بةني اإلثةارة الفنيةة املتجةددة          ، الشعا

  .(28) واحلاجة الشعبية املتيورة"

وعي تةام ةةدود املاسةاة الفلسةيينية لةيس علةى       لقد كان غسان كنفاني على  
"عنةدما أكتةا عةن عائلةة     : حيةث يقةول  ، املستوى العربي فقط بل يف بعدها اإلنساني

وال توجةد حادثةة يف العةامل غةري     ، فإمنا أكتا يف الوانع عن جتربةة إنسةانية  ، فلسيينية
احلقيقةةة  وعنةةدما أصةةور بةةؤس الفلسةةيينيني فانةةا يف. متمثلةةة يف املاسةةاة الفلسةةيينية

  .(29) أستعرض الفلسيي  كرمز للبؤس يف العامل أمجع"

القصصةية واملسةرحية   ، خّلف غسان كنفةاني العديةد مةن األعمةال اإلبداعيةة     
لكن اغتياله يف مقتبةل العمةر حةال دون اسةتكمال بعةض تلةك األعمةال        ، والروائية
: نبةل وفاتةه وهةي   لذلك ستقتصر الدراسة على رواياته املكتملة الا أجنزها ، الروائية

عائد إىل ، )م1969( أم سعد، )م1966( ما تبقى لكم، )م1963( رجال يف الشمس)
 . م1969( حيفا
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 أواًل: رواية )رجال يف الشمس(. 

رغبة يف الةدخول  ، يتسللون حتى العراا، تقدم الرواية حكاية أربعة فلسيينيني
صةفقة مةع أحةد     ويف البصةرة يربمةون  ، إىل الكويت والبحث عن فرصة حلياة أفضةل 

لكن تاخره يف النقية ، ليجتاغ بهم احلدود داخل صهريج املاء، من جنسيتهم، املهربني
 . احلدودية بضع دنائق إضافية جيعل املوت نهاية رحلتهم تلك

ميكن اديد مقيع النهايةة السةردية يف هةذه الروايةة اسةتنادًا إىل اكتمةال دورة       
اف أبةو اخليةزران مةوت الرجةال الث ثةة      واكتش، األحداث بعد فشل حماولة التهريا

ثم حماولته إخفاء آثار ، وإخراج جثثهم وإلقائها جبوار مرمى النفايات، داخل الصهريج
جتريديًا بتولةد فكةرة ملحةة ومغةايرة     ( النهاية) ليكون املقيع التالي، عج ت شاحنته

قال حنةو وضةعية   الررفية من االنت( حني) فضً  عما توحي به(، مفاجئة) متامًا ملا سبق
 . أخرى

"حني وصل إىل باب السيارة و رفع ساًنا إىل فوا تفجرت : نقرأ يف مقيع النهاية
بقي وانًفا متشنًجا يف مكانه حماواًل أن يفعل شةيئًا، أو يقةول    ...فكرة مفاجئة يف رأسه

فكر أن يصيح إال أنه ما لبث أن أحس بغباء الفكرة، حاول أن يكمل صعوده  ...شيئًا
لقد شعر بان رأسه على وشةك أن   ...السيارة إال أنه مل يشعر بالقوة الكافية ليفعلإىل 

و صعد كل التعا الذي كان حيسه فجاة، إىل رأسه وأخذ يين فيةه حتةى أنةه     ،تنفجر
 ...ولكنهةا كانةت مةا تةزال هنةاك      ...احتواه بني كفيه و بدأ يشد شعره ليزيح الفكرة

وارى، التفت إىل الوراء حيث القى باجلثةث، إال  كبرية داوية ضخمة ال تتزعزع وال تت
أنه مل ير شيئًا، و مل جتد النررة تلك إال بان أوندت الفكرة ضةرامًا فبةدأت تشةتعل يف    

و فجاة مل يعد بوسعه أن يكبحها داخةل رأسةه أكثةر فاسةقط يديةه إىل جنبةه        ...رأسه
 . وحدا يف العتمة وسع حدنتيه
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ملةاذا مل يةدنوا جةدران    ) -: على لسانه انزلقت الفكرة من رأسه ثم تدحرجت
 ؟ ( اخلزان

دار حول نفسه دورة ولكنه خشي أن يقع فصةعد الدرجةة إىل مقعةده و أسةند     
 ؟ ملاذا؟ ملاذا مل تقولوا؟ ملاذا مل تدنوا جدران اخلزان -: رأسه فوا املقود

 : وفجاة بدأت الصحراء كلها تردد الصدى

  .(30)"؟ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ مل تقرعوا جدران اخلزانملاذا ؟ ملاذا مل تدنوا جدران اخلزان -

، إىل اكتمال احلدث وفةراغ الشخصةية مةن الفعةل    ( حني) تشري القرينة الررفية
االنتقال إىل حالة ومونف مغاير ملةا  ( تفجرت يف رأسه فكرة مفاجئة) كما تؤكد عبارة

ث تتكةرر فيةه   حية ، ليغلا على مقيع النهاية بعد ذلك طابع التامل والتحليةل ، سبق
ملةاذا مل  : )وصواًل إىل السةؤال احملةوري يف الروايةة   ، ضمن ث ثة مواضع( فجاة) كلمة

 ؟(. يدنوا جدران اخلزان

ذلةك أن الشخصةيات الةث ث    ، ميثل السؤال السابق البؤرة الداللية يف الرواية
تبحةث عةن   (، مةروان  -أسةعد  –أبةو نةيس   ) الا تنتمي إىل أجيةال فلسةيينية ث ثةة   

ليكةون املةوت   ، ا الفردي من خ ل خوض غمار الرحلة بعيةدًا عةن الةوطن   خ صه
فقد كان املوت العبثي نتيجة لقبول تلك الشخصيات الصةمت داخةل   . مصريًا حتميًا

هكةذا  . لعل أحةدًا أن ينقةذها  ، دون أن ااول حتى لفت االنتباه إىل وجودها، اخلزان
، صةحابها اخلنةوع واالستسة م   يواجه غسان كنفاني القضةية الفلسةيينية الةا نبةل أ    

وهو االحتجاج ورفع ، والتونف عن فعل أبسط شيء، والبحث عن اخل ص الفردي
 . الصوت
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لتكون سةؤااًل أبةديًا يقةرع    ، من الواضح أن النهاية الروائية ند كتبت بوعي تام
بعد أن اختاروا مواجهة اهلزميةة بالصةمت أو مغةادرة    ، آذان الفلسيينيني يف كل مكان

فكان املوت العبثي الصامت سواء داخل الوطن ، واهلروب من مواجهة الوانع الوطن
تسع مةرات يف مقيةع   ؟( ملاذا) وخصوصًا يف ظل تكرار اسم االستفهام، أو بعيدًا عنه

حل البحث ، فالرواية "صرخة احتجاج ورفض للحل امليروح يف اخلمسينيات. النهاية
وميكن الةذهاب بعيةدًا يف    .(31) والصرب"عن اخل ص الفردي مبواجهة اهلزمية بالصمت 

، مبدة احلمل الا تستغرا تسعة أشهر، تسع مرات( ملاذا) تاويل تكرار اسم االستفهام
 . ليكون من بعدها والدة وفجر جديد للقضية الفلسيينية

هذه النهاية املاساوية ليست إال واحدًا من املصائر املاساوية الا تنترر كل مةن  
ويعلق الةدكتور إحسةان عبةاس عليهةا     . نضيته واالستس م للوانعيقبل التخلي عن 

"احلق أنها نصة آسرة متوحشة تنشا أظافرها يف القارئ ةيث ال تدع لةه منهةا   : نائً 
ملاذا مت ذلك : )وسؤال خائف مفزع يعتصر وجدانه كله، وخيرج منها يف النهاية، فكاكًا
وافيةزًا حنةو إعةادة    ، واجهة صةرحية فالنهاية تتضمن م .(32) "( وأي مصري هذا؟ كذلك

النرر يف سبا املاساة احلقيقي واخلروج من حالة الصمت الا كان مثنها باهرةًا حنةو   
يف ، من خة ل االحتجةاج والصةوت   ، املواجهة والفعل حتى وإن كان بانل مستوياته

 . إشارة واضحة إىل ع نة الرواية مبرجعها اخلارجي املتمثل يف القضية الفلسيينية

يف مشهد ، مل يكن غريبًا أن تكون نهاية الرواية مغلقة مبوت الشخصيات الث ث
وأن يكون التعليق اخلتامي ألبي ، حني رضيت بالصمت واالستس م للوانع، ماساوي
بعةد  ، فامتهن التهريةا ، الذي فقد رجولته، واملناضل السابق، نائد الشاحنة، اخليزران

يف إشةارة  ، مةدعيًا املعرفةة التامةة   ، خل ص املوهةوم أن تكفل بنقل أولئك الث ثة حنو ا
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، رمزية إىل فشل القيادة السياسية يف اخلروج بالشعا الفلسيي  حنو اليريق الصةحيح 
 . على حنو ما تعكسه داللتا الصحراء واخلزان، أثناء النكبة وبعدها

وضةعيتني متقةابلتني يف   ( االستسة م/ الفعةل  ( )الصمت/ الك م) متثل ثنائية
وحةني نقةارن النهايةة بالبدايةة جنةد أن      ، بني ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، لروايةا

من خ ل أبةي نةيس الةذي يتحسةس صةوت      ، التقابل نفسه حاضر بني بداية الرواية
فبدأت األرض ، "أراح أبو نيس صدره فوا الباب الندي. عاجزًا عن اديده، األرض

فوا الباب حيس ذلك الوجيا كامنا نلا يف كل يوم يرمي بصدره  ...ختفق من اته
فالصوت الغائا الذي يتحسسةه   .(33) منذ أن استلقى هناك أول مرة"، األرض ما غال

حتى أكدته النهاية ، وهو اإلشكال الذي تبحثه الرواية، أبو نيس هو ما تفتقده القضية
. حلةل من خ ل ذلك السؤال الذي أخذت تردده الصحراء تاكيدا حملوريته يف طريةق ا 

وهكذا فالنهاية تعكس حالة النقيض بوصةفها اةواًل مةن الصةمت إىل الكة م ومةن       
 . االستس م إىل الفعل

وافةز حنةو   ، كذلك فإن حالة العجز واالستس م الةا ترسةا النهايةة رفضةها    
الصةمت/  ) من خة ل حالةة  ، ند سييرت على الشخصيات طوال الرواية، مقاومتها
. لك فقد كان املصري املاسةاوي يف النهايةة منيقيةًا ومةربراً    لذ، الا انبنت بها( املوت

وميكن م حرة ذلك يف الع نة األهم بني شخصةيات الروايةة الةث ث واملهةربني يف     
"أراد أن يقول . على حنو ما يعكسه مونف أبي نيس، وخصوصًا أبي اخليزران، البصرة

ثم أسعد الذي  .(34) الداخل"أحس أن رأسه ند امتأل بالدموع من ، شيئًا لكنه مل يستيع
"َهَدأ غضبه ميبقًا فمه بإحكام وشد أصابعه . أصبح مرتهنًا بعد أن استدان مثن الرحلة

"ونف فجةاة  . ومروان الذي يرضا لتعليمات املهرب بالتزام الصمت .(35) على النقود"
  .(36) ولكن ال تقل ذلك ألي إنسان"-: وهز إصبعه أمام فمه
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 ت فصول الرواية أنها كانت موانع ارتكاغ داللي لثنةائيا وي حظ املتتبع لنهايا
"ضةحك  . ففي مقابل صمت الشخصيات ترتفع أصوات املهربني(، الصمت/ الك م)

كمةا تةنعكس    .(37) التفت أبو اخليزران من فوا كتفيةه وصةاح"   ...أبو اخليزران بعنف
و يف النقيةة  على حنةو مةا يبةد   ، حالتا الصمت والك م على عناصر الرواية وأحداثها

فضةً  عةن    .(38) "كان الصمت ميبقًا بكثافة إال من أصوات هدير املكيفات". احلدودية
العديد من مسات األصوات ونرائنها الا تشيع يف كافةة صةفحات الروايةة بوصةفها     

 -بصوت هةادئ  -صوته الرفيع: )مثل، معاداًل للفعل والتغيري الذي افز حنوه النهاية
 -هدير احملرك-صوته فاجع-مبحوحًا بالغضا -يينا -قالصمت ميب -صوت الشط

صةوت   -صةوت هزيةل   -بهدير شةيياني  -بصوت موهن -صوت عريض -مقرنعًا
  .(39)( صوتها الكثيف -متقيع

كما تعكةس داللةة اليةائر األسةود املتشةائمة يف بدايةة الروايةة إحيةاء باملصةري          
لق عاليًا وحيةدًا علةى غةري    "كان مثة طائر أسود حي. املاساوي الذي انتهت إليه الرواية

فضةً  عةن الع نةة     .(40) بشعور آسن من الغربة"، فجاة، ليس يدري ملاذا امتأل، هدى
احلميمة الا تؤكدها البداية بني الشخصية واملكان باعتباره حمةور الصةراع يف القضةية    

 . اوعليه تكون النهاية استكمااًل لدالالت البداية وتفسريًا إلشكاالته، الفلسيينية

حيث تتبدى ، فقد كانت عكسية( رجال يف الشمس) أما ع نة النهاية بالعنوان
يف مقابةل  (، أمسةاء معةارف  ) يف مصري أولئك الث ثة الباحثني عن خ صهم الفةردي 

يف حةني حييةل   ، وامُلةةةةْنِكرة لذاتها يف سةبيل القضةية  ، الةُمَنكَّرة( رجال) صيغة اجلمع
لكنةه مل  ، ررفية الا تستوجا فعً  يتناسا مع املرحلةة إىل الداللة ال( يف) حرف اجلر

 أمةا مفةردة  . وهو ما استدعى تلك الصةرخة وذلةك التسةاؤل يف نهايةة الروايةة     ، يتم
فبمز إىل الوانع واليقني الذي هرب منه أولئةك الث ثةة ونبلةوا الصةمت     ( الشمس)
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واملةوت   فكةان مصةريهم الغيةاب   ، عةن مواجهتةه  ( الرة م ) واالختباء داخل اخلزان
 . حيث ألقيت جثثهم ليً  يف مرمى النفايات، اجملاني

ففةي  ، كما هةو شةان البدايةة   ، وهكذا فقد مثل العنوان وضعية معاكسة للنهاية
ويف (، أبو اخليةزران/ مفةرد/ معرفةة   ) يكون يف النهاية( رجال/ مجاعة/ نكرة) مقابل
ذلةك  (. ستس م/ املوتالر م/ اال) تكون النهاية( الشمس/ الوانع/ احلياة) مقابل

 . أن فكرة الرواية تقوم على حتمية التحول والتغيري واالنتقال من حال إىل نقيضه

 ثانيًا: رواية )ما تبقى لكم(. 

ونةد  (، رجةال يف الشةمس  ) ُتعد هذه الرواية ثاني أعمال غسةان كنفةاني بعةد   
قنية تيار الةوعي  حاول فيها أن ينزع منزعًا جتريبيًا باعتماده ت، م1966نشرت يف العام 

معتمدًا على تغيري حجم اخلط لتمييةز  ، الذي تتقاطع فيه األصوات واملشاهد واألغمنة
للروائةي  ( الصةخا والعنةف  ) وند كان متاثرًا يف هذا العمل برواية. تلك التقاطعات

  .(41)كما يقرا بذلك، األمريكي ويليام فوكنر

 يةا والصةحراء  حامةد ومةريم وغكر  ، تتضمن الرواية مخةس شخصةيات رئيسةة   
، يف تقاطع مستمر ألصوات تلك الشخصيات ومشةاعرها (، الزمن) والساعة( املكان)

وتقدم الرواية حكاية األخوين حامد ومريم بعد أن استقر بهما املقام يف غزة بعيدًا عن 
أما غكريا فإنه ، ووالدهما الذي استشهد دفاعًا عن فلسيني، أمهما املهجَّرة إىل األردن

وهةو املنبةوذ بعةد    ، الرروف ليتزوج نسرا مبريم بعد أن محلت منه سفاحًايستغل تلك 
، لكن حامد ال جيد بدًا مةن املوافقةة علةى ذلةك الةزواج     ، اعبافه على أحد املناضلني

 . ليقرر بعدها اخلروج من البيت يف رحلة عرب الصحراء واحلدود حنو أمه
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ًا على اكتمةال حادثةة نتةل    ميكن اديد بدء مقيع النهاية يف هذه الرواية اعتماد
وتغري حجم اخلط يف إشارة إىل تغةري الصةوت   ، يف املقيع السابق للنهاية، مريم لزكريا

علةى اجلنةدي   ( األخ) مشةهد تغلةا حامةد   ، مبةواغاة ذلةك  . من مةريم إىل الصةحراء  
لتكون النهاية تعليقًا ختاميًا علةى حةدثي القتةل الةذي     ، واستعداده لقتله، اإلسرائيلي

 فضً  عما حيفل به املقيع مةن نةرائن االنتقةال والتحةول مثةل     . ذي سيكونوال، كان
 (. حني –فجاة )

 ودوى صةوت الصةمت فجةاة، حةني أخةذت الكة ب      ": نقرأ يف مقيع النهاية
و مل تصةمت إال حةني جةاءت خيواتةه،     . خارج النافذة تنبح نباحًا مسعورًا ال ينقيع

تةدا يف جبةي  إصةرارها    : ا اجلةدار مثلما كانت دائمًا خارج ذلك النعش املعلق فةو 
. تةدا . تةدا . تدا فونةه مكومةًا هنالةك نيعةة مةن املةوت      . القاسي الذي ال يرحم

  .(42)"تدا

ومع أن هذه الروايةة نةد   ، لقد واكا غسان كنفاني اوالت احلدث الفلسيي 
بةني  ، إال أنهةا كتبةت نبةل ذلةك    ( م1965) نشرت بعد ابتداء مرحلة الكفاح املسةلح 

فهي تنتمي إىل مرحلة التحفيز حنو الفعةل والةتخلص مةن    ، م1964 -م1963عامي 
، الذي متثله يف النص ساعة احلائط ذات الصندوا اخلشيب( الذكريات) تبعات املاضي
. م1948الذي حبس الفلسةيينيون فيةه أنفسةهم منةذ نكبةة      ( الزمن) ذلك الصندوا

"لقةد منحةت  هةذا    : حيث تقول مريم عن تلك الساعة الا أحضرها حامد ذات يةوم 
 .(43)هذا النعش الصغري املعلق سيحتوينا مجيعًا" ...كي أدفنك فيه، علقته أمامي، النعش

خةارج ذلةك   ، )لكن النهاية ترسا فكرة اخلروج من ذلك النعش حنو مواجهة الوانةع 
 (. النعش املعلق فوا ذلك اجلدار
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، د لتغةيري الوانةع  ياتي املوت خملصًا يف نهاية هذه الرواية بوصفه السبيل األوح
ويستعد حامد (، العدو الداخلي) الذي يرمز للخيانة( غكريا) حيث تقتل مريم غوجها

(. العةةدو اخلةةارجي) يف طريةةق رحلتةةه خةة ل الصةةحراء لقتةةل اجلنةةدي اإلسةةرائيلي
ونناعات ، يستييع حامد التخلص من ربقة الزمن، وجتاوغ املاضي، فبمواجهة احلاضر

"تبدو الساعة جمرد نيد حديةدي  . لك الساعة املربوطة يف معصمهالا متثلها ت، السابقني
ومسعتها ختبط ، ويف اللحرة التالية فككتها بهدوء واطََّرحتها، يفرغ رعبًا وترنبًا مشوبًا

  .(44) بصوت خمنوا على األرض"

إذا كان العدو ند حقق الشروط املوضوعية فاغتصةا األرض فةإن اسةتعادتها    
الةا تتكةرر   ( تةدا ) على حنو ما تشري مفردة، كون إال باملواجهةكما تؤكد النهاية ال ت

ولتكةون  ، مخس مرات لتؤكد للمتلقي أن الفعل وحده السةبيل للخةروج مةن اهلزميةة    
فمن أسر الزمن الدائري الذي ميثل حلقة مفرغةة كانةت   . صوتًا يقرع بإصراره الدائم

مةن خيةي كتةد حنةو     إىل غ، سةتة عشةر عامةاً   ( حامد ومةريم ) تدور فيها الشخصيتان
"إن (. الفعل) على حنو ما اختار حامد عندما نرر الرحيل، املستقبل باحتماالته املتعددة

فالزمن الذي تشري إليه ساعة احلائط ليس  .(45) االنترار الصامت لن ياتي إال بالرعا"
لكن غسان كنفاني "جعله للتخلص ، سوى غمن نفسي ُيصلا عليه اإلنسان الفلسيي 

وال سةبيل إىل ذلةك إال باسةتخدام    ، واالنية ا حنةو املسةتقبل   ، ز واالنترارمن العج
  .(46) "( املناجاة -التداعي -كاملونولوج) األساليا احلديثة

تاتي النهاية لتكون حالةة معاكسةة ملةا كانةت عليةه حةال الشخصةيات خة ل         
رة/ الفكة ) فالصمت الذي يدوي يف نهاية الرواية نقيض لصوت تلك الساعة، الرواية
(. سةرنتها ، مل أشةبها ) ". لتكون نذير شؤم بصوتها البارد، الا سرنها حامد( اخلييئة

 تةدا خيواتهةا البةاردة كصةوت عكةاغ مفةرد       ، ومنذ ذلك اليوم وهةي معلقةة هنةاك   
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ورحلة اهلروب الا حاول أن يقوم بها حامةد اولةت إىل    .(47) تدا". تدا. ب  تونف
سةيكون بوسةعي ذات حلرةة أن أجةز عنقةه دون      "أدركت أنه . مواجهة مع الصهيوني

وأحة م مةريم برحلةة احليةاة      ،(48) وأن هذه اللحرةة سةتاتي ال حمالةة"   ، رجفة واحدة
"كان النصةل منةدفعًا مةن    . الزوجية تتحول إىل مواجهة حتمية مع غكريا الذي تنكر هلا

  .(49) طويً "أحسست به حني ارتيمنا يغوص فيه فانَّ أنينًا . بني كفي احملكما اإلغ ا

فةإذا  ، حتى على مستوى ع نة النهاية بالبداية جند مبدأ التحةول بةني نقيضةني   
حةني جةاءت   ، )سواء أكانت حقيقية أم جماغية، كانت النهاية ند تضمنت داللة العودة

فقد تضمنت البداية مشهد اخلروج والصحراء املمتدة يف (، مثلما كانت دائمًا، خيواته
"ويف اللحرة التاليةة غاصةت   . رر حامد أن يبدأ رحلة اهلروبحني ن، حلرات الغروب
وإذا كةان حامةد    .(50) رآها اآلن ألول مةرة" . وفجاة جاءت الصحراء ...الشمس كلها

ضةمن  ، حيضر يف مشهد البداية فإن مريم هي الا تبدو مهيمنةة علةى مشةهد النهايةة    
ب املقبنةة بالبدايةة يف   فضً  عن حالةة الغةرو  . ع نة التقابل الا تهيمن على الرواية

 . مبا حيمله من داللة االستبشار واألمل، مقابل الشروا املقبن بالنهاية

رمبا بسةبا طبيعةة بنائهةا التجةرييب مةن      ، امتاغت هذه الرواية بالنهاية املفتوحة
حيث يبقى مصةري حامةد ومةريم معلقةًا بعةد أن فعة  أول خيةوة يف اليريةق         ، جهة

الةا  ( خيواتةه ) تشةري إليةه النهايةة مةن خة ل مفةردة       ذلك اليريق الذي، الصحيح
هي ليست إال اخليوات األوىل يف رحلة اخل ص الا ، صمتت معها أصوات الك ب

هةو  ، املميةز خبةط عةريض   ، فالصوت األخري يف نهاية الرواية، كان حيلم بها كل منهما
ذلةك   ونةد تناسةا  . ويعرب عن حالتيهمةا ، صوت مزدوج يتداخل فيه حامد مع مريم

مع طبيعة بنةاء الروايةة الةذي جةاء     ، ضمن مقيع النهاية، التداخل املعرب عن احلالتني
كما جاء امتةدادًا لةذلك التةداخل بةني األصةوات      (، بدون فصول) خاليًا من التقسيم

 . ضمن بنية الرواية عمومًا
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يف مواجهةة  ، بل هي روايةة عةن البةدايات   ، نهاية يف هذه الرواية ليست هنالك
وكةان  ، ويف نتل مريم غكريا اخلائن بدايةة ، عدو الصهيوني للمرة األوىل بدايةحامد لل

رسالة هذه الرواية للفلسيينيني أن خيوات تنفلت من ياس املاضي وعجزه هي فقط 
كما تتناسا  .(51) لذلك فقد كانت نهاية هذه الرواية مفتوحة بالضرورة، ما تبقى لكم

املضةارع  ) املتضةمن داللةة االسةتمرار   ، إلهةداء النهاية املفتوحة يف هذه الروايةة مةع ا  
"ليس مةن بةاب   (. إىل خالد العائد األول الذي ما يزال يسري، )وفكرة العودة( املستمر

لقد ترك . بل هو أمر تعمده غسان نيعًا، الصدفة أن يبك مصري حامد واجلندي معلقًا
، ا الصةراع املفتةوح  إن هذ( ..). وترك احلل مفتوحًا، النقيضني يف حالة ت حم وتقابل

هةو املعنةى الةذي يكمةن     ، الذي ال يستييع أحد إغ نه أو حسمه يف املرحلة الراهنةة 
  .(52) وراء التونف عن م حقة ما جيري بني حامد واجلندي"

، باعتماد تداخل السرد وتيةار الةوعي  ، لقد كان بناء الزمن أبرغ عناصر الرواية
( املاضةي/ القيةد/ البدايةة   ) ا الرواية بةني وهو ما ينسجم مع نضية الزمن الا تعاجله

"فالزمن ، ةيث تضمن مقيع النهاية موتًا مولدًا للحياة(، احلاضر/ اخل ص/ النهاية)و
أي يف –وما عدا ذلك ( النهاية/ البداية) اإلجيابي هو غمن البعث من املوت املؤنت أو

 -على خط أفقي( النهاية) واملوت الراهر( البداية) النقية الفاصلة بني احلياة الوهمية
  .(53) فهو وهم أو جمرد حلم غائل"

أما ع نة النهاية بالعنوان فتتجلى يف كون التخلص من ربقة املاضي ومواجهةة  
حتمي يف ظل فقةدان اإلنسةان الفلسةيي  فرصةة اخليةارات      ( املصري /املوت) الوانع
بنةاء عليةه فمةن    و، بعد أن ضاعت األرض وُهجر األهل وتشابهت األغمنةة ، املتعددة

البدهي أن يكون املوت مسييرًا يف مقيع النهاية بوصفه اخليةار الوحيةد املتبقةي أمةام     
 . "مةا تبقةى هلةا   : يقةول حامةد  . بعد أن فقد فرص الربح واخلسارة، اإلنسان الفلسيي 
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مةا تبقةى   . حساب املوت. حساب اخلسارة. حساب البقايا. ما تبقى لي. ما تبقى لكم
  .(54)طرفيه" بني خسارتني، نفق مسدود من عبارة، كر من الرمل األسود: هلي يف العامل كل

الةةذي كانةةت فيةةه (، رجةةال يف الشةةمس) يف مقابةةل املةةوت العبثةةي يف نهايةةة 
(، ما تبقى لكم) جند املوت اإلجيابي طريقًا للخ ص يف نهاية، الشخصيات مفعواًل به

الروايةة خيةوة متقدمةة يف     وكةان هةذه  . ةيث تكون فيه الشخصيات هذه املرة فاعلة
ملةاذا مل  ) بعد أن انتقل من مرحلة التسةاؤل ، مسرية غسان كنفاني الروائية جتاه القضية

يقةول الةدكتور   (. تدا يف جبي  إصةرارها ) إىل صيغة الفعل، يف روايته األوىل( تدنوا
"كلتاهما تصةور حماولةة الفلسةيي  للةهرب مةن وانعةه       : إحسان عباس عن الروايتني

ولكن اإلرادة املسةلوبة يف األوىل  ، ه حنو االستقرار وتشبثه باحلياة على حنو فرديوسعي
، يف القصةة األوىل كانةت الةوالدة ميتةة    ، أخذت تنضج وتتيور حنو التشكل يف الثانية

  .(55) أما يف الثانية فكل شيء يدا وينبض"، حتى الدا على جدار اخلزان مل حيدث
، آخر كلمات النهاية يف الرواية( عل / الصوتالف) مل يكن غريبًا أن يكون ذلك

حتةى إن هةذا   (، الصةمت/ املةوت  ) يف مقابل(، تدا. تدا. تدا) مقبنًا مبشد املوت
 ومبقارنة داللة املةوت يف نهايةة روايةا   . يستمر يف مجيع روايات غسان كنفاني التعالق

على أنه  ن حظ أن "مونف املوت مرفوض( ما تبقى لكم) ورواية( رجال يف الشمس)
من هذا املنيلق غدا خلط البداية ، لكنه مقبول على أنه نهاية لبداية ما، نوع من العجز

الةذي  ، بالنهاية الغمة أسلوبية واضحة ومشعة جدًا ارك السةياا يف خيةاب غسةان   
  .(56) ينزع حنو إعادة ترتيا األمور ومنيقتها"

وحةرب  ، ضةال املسةلح  لكن امل حظ أن هاتني الروايتني السةابقتني ملرحلةة الن  
لةذلك فقةد   ، مل ختلق البيل النموذجي املناضل بعد يف روايةات غسةان كنفةاني   ، م67

متهيةدا  ، كانت النهايتان السرديتان افةزان حنةو رفةض االستسة م ومواجهةة الوانةع      
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بعد أن يكون الفلسيي  ند امتلك الوعي الكايف لتلةك  ، للمواجهة املسلحة مع العدو
هةي الرمةز املةواغي واملقابةل     ( ما تبقى لكةم ) عة/ النعش يف روايةإن "السا. املواجهة

ويف كليهمةةا مقتةةل الفلسةةيي  ويف (، رجةةال يف الشةةمس) للخةةزان/ القةةرب يف روايةةة
  .(57) هدمهما ضرورة ال بد منها إذا أراد اخل ص"

 ثالثًا: رواية )أم سعد(. 

ت القضةية  بعةد أن أخةذ  ، م67تالية لنكسةة  ، م1969نشرت هذه الرواية عام 
فقةد حاولةت   . ويف ظل التزام غسان كنفاني وموانفه الفكرية، الفلسيينية منحًى آخر

وكمةا  . ورؤية جدلية مع وانعها، وأن تكون انعكاسًا هلا، الرواية أن تستوعا املرحلة
، هو واضح من عنوان الرواية فإنها تتمحةور حةول شخصةية املةرأة الفلسةيينية األم     

 . بوصفها النموذج النضالي

يف ظل تساؤل ملح سيير على غسةان كنفةاني حةول    ( أم سعد) وجدت رواية
ويف (. مةا تبقةى لكةم   ) بعد روايته التجريبية السابقة؟(، ملن يكتا) اهلدف من الكتابة

ظل نررية االنعكاس الا جتعل القارئ هدفا مباشرًا للوظيفة األدبية فقةد توصةل إىل   
فبقةدر مةا   . ليصبح أدبه جزءًا مةن الثقافةة  ، أن هدفه من الكتابة الوصول إىل اجلماهري

من الصعوبة بسبا تقنيتها الفنية املعتمدة علةى تيةار   ( ما تبقى لكم) اتسمت به رواية
غايةة يف  ( أم سةعد ) جةاءت روايةة  ، الوعي وتداخل األصوات وخلوها من التقسةيم 

حًا ودرسةًا واضة  ، لتقدم يف كل نسم من أنسامها لوحة من يوميةات املخةيم  ، السهولة
 . وحمددًا للقارئ

، فهةي امةرأة عاديةة يف األربعينيةات    ، ختتزل أم سعد صفات الشعا الفلسيي 
عاشةت النكبةة فعرفةت أن    ، واستقرت يف املخيمةات ، عانت على مدى عشرين عامًا
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وأدركت بالتجربةة املعيشةة يف املخةيم علةى     ، احلرب ابتدأت بالراديو وانتهت بالراديو
 ومل َتْكَتِف بإرسال ابنها، ال وحده السبيل الستعادة الوطنمدى عشرين عامًا أن النض

والةدفاع عةن املخةيم بقةدر     ، بل كانةت تسةهم يف مسةاعدة املناضةلني    ، وحده( سعد)
، "ببساطة وعفوية عربت عن فلسفة ونهج جديةدين يف مسةار الثةورة العربيةة    . جهدها

بةل اكتشةفته بالتجربةة    ، انهج مل تتعلمه من املقاالت السياسية ومل يلقنها إياه تنريم مة 
  .(58) املعيشة يف املخيم يومًا بعد يوم على مدى عشرين سنة"

يتحدد مقيع النهاية يف الرواية باستكمال املقيع احلواري السابق بةني أم سةعد   
وتفةرد  ، ثم خروج أم سعد من املكةان ، بوصفه إحدى الشخصيات الروائية، والراوي

كما تشري القةرائن اللغويةة إىل التحةول مةن     . نهايةالراوي بالتعليق األخري يف مقيع ال
 (. حني) والقرينة الزمنية( و) خ ل االستئناف

"وفواحت الغرفة برائحة الريف العريةق حةني أخةذت أم    : نقرأ يف مقيع النهاية
إال أنة   ، ولوهلةة اعتقةدُت أنهةا مضةت    ، سعد صرتها الصغرية وتوجهت إىل البةاب 

برعمت الدالية يةا  -: راعني املفتوحني على وسعيهمامسعت صوتها يعرب من بني املص
حيث ، وخيوت حنو الباب حيث كانت أم سعد مكبة فوا الباب. ابن العم برعمت

غرست منذ غمن بدا لي يف تلك اللحرة سحيق البعد تلك العودة البنية اليابسةة الةا   
  .(59)ه صوت"تنرر إىل رأس أخضر كان يشق الباب بعنفوان ل، محلتها إليا ذات صباح

بتاكيةد  ، االنيباع األخري لةدى القةارئ   ةكم مونعها إىل ترسيا، تسعى النهاية
 من خ ل جتذيرها يف املكان تارخييةًا ووجوديةاً  ، الصورة النموذجية لشخصية أم سعد

ومن خ ل الع نة احلميمية مةع  ، وانتمائها إىل الشعا نفسه(، رائحة الريف العريق)
واملةدخل الةذي   ، هي الصورة الا ظهرت عليهةا منةذ اإلهةداء   و(. ابن العم) الراوي
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فقد الغمتها تلك الصورة النموذجية  .(60) "إىل أم سعد الشعا املدرسة". يتصدر الرواية
، صبورة كمةا ال يييةق الصةرب   ، "نوية كما ال يستييع الصخر. طوال صفحات الرواية

يف التعةا والعمةل كةي    تعيش عمرها عشةر مةرات   ، تقيع أيام األسبوع جيئة وذهابًا
  .(61) ولقم أوالدها"، تنتزع لقمتها النريفة

أم ) كما تتبدى تلك الصورة النموذجية يف النهايةة مةن خة ل تعيينهةا بالكنيةة     
ذلك أن ابنها مصدر ذلك ، وهو األمر الذي كان على امتداد صفحات الرواية(، سعد

حيةث  (، املخةيم ) الكةبري الذي رفض البقاء يف السجن ، الفخر بوصفه جوهر املقاومة
. اهبأ عمري يف ذلك املخةيم . أنا متعبة يا ابن عمي. "أود لو عندي مثله عشرة: تقول

وإذا مل يةةذها سةةعد فمةةن ، وكةةل صةةباح أنةةول يةةا رب، كةةل مسةةاء أنةةول يةةا رب
واملسةاعدة يف إغالةة   ، بل إنها تتجةاوغ ذلةك إىل رغبتهةا مشةاركة الثةوار      .(62)سيذها"

، يف النهايةة ، كذلك فقةد عكسةت مناداتهةا الةراوي    . مقذوفات االحت ل على املخيم
ومتاهيهةا يف  ، امنحةاء ذوات الشخصةيات  ، مةن نبةل  ( ابن العم) وعلى امتداد الرواية

 (. الوانع) سبيل القضية

، لقد عينت الرواية بشكل صريح أمساء الشخصيات املناضلة من اجليل اجلديد
متثةل السةبيل األوحةد    ، بوصفها معارف وأع مًا صرحية( حسن، ليث، سعيد، سعد)

، ابةن العةم  ) يف مقابل التعيني باللقا والكنية للجيل السابق، الستعادة احلق املسلوب
، ولعل يف ع نة التقابل بني إظهار األمساء واإلشارة إليهةا (، احملبم، املختار، أم سعد

 . بني جيل النكسة وجيل الثورة، تجليترسيخَا جلدلية اخلفاء وال

مل تكةةن تلةةك اإلجيابيةةة والتفةةاؤل الةةا رسةةختها النهايةةة إال انعكاسةةًا طبعيةةًا  
( الداليةة ) فقد كان إميانها ومبادئها مصةدر اخلصةا  ، لتصورات أم سعد حول القضية
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فهةي رحةم الثةورة    ، الذي سينبت جيً  نادرًا على اسبداد ما فرط فيه اجليل السةابق 
، بعد أن نةررت الةتخلص مةن أفكةار االنكسةار واهلزميةة      ، لقة الوصل بني جيلنيوح

تنتهةي  ، "سلسةلة مةن املعةدن   . واستبدال حجاب يتمثل معاني الثورة ةجابهةا القةديم  
بل أصبحت مصدر إهلام  .(63) مثقوبة نرب ناعدتها النحاسية"، برصاصة مدفع رشاش

 حال غوجها املنكسر إىل الفخر وهو حتى تغري، تبث روحها الثورية يف مجيع من حوهلا
 . بني صفوف املتدربني يف املخيم( سعيد) يرى ابنه اآلخر

هي احملور ( برعمت الدالية: )إن العبارة الا ترسخها النهاية على لسان أم سعد
( الداليةة ) فشةجرة العنةا  ، ويوجةه حركةة السةرد فيهةا    ، الداللي الذي ينترم الرواية
حيةث يؤخةذ عةود مةن شةجرة سةابقة       (، الُعقل) ن خ لتستنبت يف أفضل طريقة م
وهو ما يتناسا وفكرة أن خ ص الشعا الفلسةيي  ال  ، ويوضع يف الببة الستنباته

وند فعلةت أم  . وذلك من خ ل اجليل اجلديد واألفكار اجلديدة، يكون إال من داخله
سةاغرعه  ، ريةق "نيعته من دالية صادفت  يف الي. سعد ذلك يف صفحات الرواية األوىل

  .(64) ويف أعوام نليلة تاكل عنبًا"، لك على الباب

ضمن مقيع النهاية بوصةفه الفعةل   ( غرس الدالية) تستعيد النهاية ذلك الفعل
لكنهةا  (، تنرر إىل رأس أخضر، تلك العود البنية الا محلتها لي ذات صباح، )احملوري

االنكسار والضعف إىل اخلضرة  تبدو يف النهاية وند اولت من اللون الب  الدال على
"وضةعت صةرتها الفقةرية يف    : حيث نقةرأ يف بدايةة الروايةة   . املبشرة مبي د فجر جديد

اليةةباس  ) فربغم حالةة  .(65) ورمته حنوي"، وسحبت من فتحتها عرنًا بدا يابسًا، الركن
اة/ احلي) الا كان يبدو عليها ذلك العود إال أن أم سعد كانت تؤمن بوجود( /اهلزمية
ألن اهلزمية ناجتة عن خلل ، وعليه فالنهاية اول يف املونف إىل النقيض. بداخله( الثورة

 . يف الرؤية يقتضي التغيري
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ميكن للمتامل يف ع نة مقيع النهاية مبقيع البداية أن ي حةظ وجةود التقابةل    
متضةمنة   جند البداية(، توجهت حنو الباب) فبينما تتضمن النهاية فعل املغادرة، بينهما

ذلك أن أم سعد تتضمن فكرة التغيري  .(66) وند جاءت"، "ها هي أم سعد. لفعل القدوم
حتى على مستوى نهايات . الذي جيا أن حيضر يف كل مكان ويبدل نناعات اآلخرين
يف إشةارة إىل مبةدأ التحةول    ، فصول الرواية يكون اخلروج وضعية أخرية يف معرمهةا 

"أعةرف أن سةعد سةيخرج مةن     . واغ مع نهايةة الروايةة  وكان هنالك ع نة ت، والتغيري
حيث ، كذلك جاءت بدايات الفصول مقابلة لنهاياتها .(67) أتفهم"، احلبس كله. احلبس

خصوصًا أن كل فصل يكاد أن يكون دورة حدثية ، تكون داللة الدخول واضحة فيها
"تةاتي  . جهةا منذ دخوهلا إىل خرو، مستقلة يف ع نة أم سعد بالراوي الذي تعمل عنده

  .(68) تقيع أيام األسبوع جيئة وذهابًا" ...لدارنا كل يوم ث ثاء

حتى على مستوى البنائي فقد أدت النهاية دورًا مهمًا يف اقيةق تةرابط أجةزاء    
، وتاطري تلك احلكايةات املتفرنةة  ، النص من خ ل إحكام الع نة بني البداية والنهاية

، ال ترتبط عضويًا، ة مستقلة اكي وانع املخيمذلك أن كل فصل من الرواية ميثل لوح
لكةن "غرع الداليةة يف   ، وعليه تصبح الرواية نابلة للزيادة أو احلذف، بعضها مع بعض

البداية وإمثارها يف النهاية هو الذي يعيي املعنةى الكلةي هلةذه الروايةة وحيوهلةا مةن       
  .(69) جمموعة لوحات إىل عمل ف  متكامل"

واألرض من خ ل ( أم سعد /اإلنسان)  نة الت غم بنيلقد رسخت النهاية ع
حتى إنةه ميكةن القةول إن    (، تشق الباب بعنفوان له صوت) تلك الدالية الا أخذت

ونةد هيمنةت   . الدالية معادل للشخصية يف جتدد احلياة وانبثاا األمل من رحم املعاناة
الصةوت/  ) ىلفكةان التحةول إ  ، تلك الع نةة علةى صةورة أم سةعد خة ل الروايةة      

"بةدت أمةام   : حيث نقرأ يف بداية الروايةة (، الصمت/ االستس م) بداًل عن( العنفوان
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ففي  .(70) تلك اخللفية من الفراغ والصمت واألسى مثل شيء ينبثق من رحم األرض"
حيةث "ارتبةاط والدة الفعةل النضةالي     ، مقابل سكون البداية يكون الصوت يف النهاية

  .(71) زة أسلوبية يف اخلياب األدبي الفلسيي  لدى كنفاني"ةركة الصوت كا يعد مي

إن تلك الرائحة الزكية الا تفوح يف املكان مل تكن إال رائحة الثةورة والنضةال   
"تفوح منها رائحةة  . والا تكررت يف مواضع عدة داخل الرواية، كتزجة بباب الوطن

ويف  .(72) د اإلنسةان ودمائةه"  رائحة املقاومة الباسلة حني تكون جزءًا مةن جسة  ، فريدة
، بني مقيع النهاية والفصةل األول ( فواحت الغرفة برائحة الريف) تكرار تلك العبارة

لشةدة  (، الريةف ) الةذي سةيتكفل باسةتعادة األرض   ( اليبقي) تاكيد ل نتماء الشعيب
 ،بعيدًا عن تنرريات السياسيني أو أفكار النفعةيني ، بالوطن( اليبقة) ارتباط هذه الفئة

وحكايةة صةاحا البنايةة الةذي     ، على حنو ما روته أم سعد عن حكاية اخليانة القدمية
حنن ، "يريدون ضربنا ببعض. حاول أن يستبدهلا بامرأة كادحة أخرى لتوفري بعض املال

  .(73) كي يرةوا لريتني"، املشحَّرين

ت يف حةني كانة  ( برعمت الدالية) لكن العبارة ارتبيت يف النهاية بفعل اخلروج
، وكانها بذلك تؤكد اكتمال الةدورة (، غرس الدالية) يف بداية الرواية مقبنة بالدخول

وهةذا البنةاء    .(74) ففوحت يف الغرفة رائحة الريةف" ، "ودخلت أم سعد. ونضج الوعي
الةا مثلتهةا   (، بةالباب / الةوطن  ) الدائري يتناسا مع اكتمال دورة احلياة املمتزجةة 

مةن بنيةة/ إىل   ) حتةى علةى مسةتوى اللةون    ، وايةة ونهايتهةا  تلك الدالية بني بداية الر
"هذه املرأة تلد األوالد . أبيال الثورة( تنجا /تنبت) وترسخها أم سعد الا(، خضراء

بوصفهما ، فام سعد مقبنة باألرض .(75) هي ختلف وفلسيني تاخذ"، فيصريوا فدائيني
 . رمحني خصبني نادرين على العياء باستمرار
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بل ااول إن تبقي الباب مفتوحًا الحتماالت عدة ، اية نهاية مغلقةال تقدم الرو
صوتها يعرب بةني املصةراعني املفتةوحني    ، )بعد أن اولت نناعات كثري من شخصياتها

(، دخةول وخةروج  ) وخصوصًا يف ظل طبيعة البناء الدائري للروايةة (، على وسعيهما
حتةى الةراوي   . ل فصل ونهايتةه أو بداية ك، سواء على مستوى بداية الرواية ونهايتها

بسة ح  ، نفسه مل يسلم من مساءلة أم سعد وحثهةا إيةاه ليكةون ضةمن جيةل التغةيري      
أنةةت الةةذي تعلمةةت مةةن الكتةةا ، "ملةةاذا ال تقولةةه أنةةت اآلن. الكلمةةة علةةى األنةةل

فغاية ما تهدف إليه النهاية التحفيز حنو الثورة والتبشري مبستقبل مشةرا   .(76)واملدارس"
 . األفكار النضاليةيف ظل تلك 

مبةا ايةل   (، أم سةعد ) كما تتاكد تلك النهاية التفاؤلية من خ ل عنوان الرواية
 إليه من دالالت االستبشار والسعادة الناجتة عن االنةبان بةاالبن الةذي ميثةل األمةل     

الذي اخنرط يف معسكر التدريا ( سعيد) فضً  عن داللة تسمية االبن اآلخر(، سعد)
 فهذه الرواية أكثر روايات غسان كنفاني متثً  ملبادئ الوانعيةة التفاؤليةة   .داخل املخيم

فتعد مبستقبل ، وندرتها على إحداث التغيري، الا تؤمن ةتمية االنتصار(، االشباكية)
 . وتنتصر فيه للجماهري الكادحة، أفضل يسوده العدل

 رابعًا: رواية )عائد إىل حيفا(. 

وهو العةام نفسةه   ، كثلة للفبة التالية للنكسة، م1969ُنشرت هذه الرواية عام 
وند جةاء ترتيةا هةذه الروايةة رابعةًا يف جمموعةة       (، أم سعد) الذي نشرت فيه رواية

ويف هاتني الروايتني يرسةا غسةان كنفةاني إميانةه بالكفةاح املسةلح       . األعمال الكاملة
تسجيل غسةان كنفةاني   ويف ظل مبدأ االلتزام فقد "كان . سبيً  أوحد الستعادة الوطن

شعور الفلسةيي  العائةد خيةوة أخةرى مةن خيواتةه يف مواكبةة احلةدث السياسةي          
  .(77) الفلسيي  وانعكاساته على الوانع النفسي لألمة يف كتاباته اإلبداعية"
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بعةد  ، يعربان احلدود عقا النكسة( سعيد وصفية) تقدم الرواية حكاية غوجني
وهةي  ، لتؤكةد رنيهةا احلضةاري   ، يني للزيةارة فقةط  أن فتحتها إسرائيل أمام الفلسةيين 

 حيث يعود الزوجان بعد عشرين عامًا ةثةًا عةن ابنهمةا الرضةيع    ، املنتصرة يف احلرب
ليجدا أن غوجني يهوديني ند سكنا البيت ، م48الذي فقداه عندما ُهجِّرا عام ( خالد)

فاصبح جنديًا يدافع ، ونشَّ ه على اليهودية(، دوف) بعد أن غريا امسه إىل، وربيا االبن
يف إحلاحهةا  ( مةا تبقةى لكةم   ) وهذه الرواية تتقاطع مع روايةة . عن العقيدة الصهيونية

 . على حمور الزمن الذي ال نيمة له بدون فعل
ميكن اديد بدء مقيع النهاية يف هذه الرواية استنادًا إىل اكتمال املقيع احلواري 

وحني وصل  -واستدار) م مغادرة املكانث(، دوف) واالبن( سعيد) بني األب، السابق
إضةافة إىل وجةود عبةارة حموريةة متثةل التحةول التةام يف مونةف         (، سعيد إىل البةاب 

فضً  عةن نةرائن   (، ذلك شيء اتاج تسويته إىل حرب) الشخصية وهي تغادر املكان
كذلك يشري البياض السردي الفاصةل بةني   (. وحني) أخرى مثل االستئناف والررفية

 . نهاية والسابق له إىل استق ل ذلك املقيعمقيع ال
وكان دوف ال يزال منكفئًا يف مقعده حمتويًا رأسه ، "استدار: نقرأ يف مقيع النهاية

 : وحني وصل سعيد إىل الباب نال، بني راحتيه

 (. فذلك شيء اتاج تسويته إىل حرب، تستييعان البقاء مؤنتًا يف بيتنا) -
بدنة إىل كل األشياء و ند بدت له أنل أهمية كا كانت حمدنًا  ،و بدأ ينزل السلم

نبل ساعات و غري نادرة على إثارة أميا شيء يف أعمانه، ووراءه كان يسمع أصةوات  
اجته إىل سيارته . وكان اليريق يف اخلارج خاليًا تقريبًا. خيى صفية أكثر وثونًا من نبل

قط أدار حمركهةا و اجتةه حنةو    وتركها تنزلق على السفح دومنا صوت، وعند املنعيف ف
 . شارع امللك فيصل
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وند ظل صامتًا طول اليريق، و مل يتلفظ باميا شيء إال حني وصل إىل مشارف 
أثنةاء   ..أرجو أن يكون خالد ند ذها) -: رام اهلل، عندها فقط نرر إىل غوجته ونال

  .(78) !"( غيابنا

، رة واديد املونفحرص غسان كنفاني يف نهاية روايته هذه على تلخيص الفك
يف تلك العبارات الةا  (، سعيد) من خ ل القناعة اجلديدة الا انتهت إليها الشخصية

كمةا يبةدو ذلةك    (. ذلةك شةيء اتةاج تسةويته إىل حةرب     : )ألقاها وهو يغادر املكان
بدت ، )التحول يف مونف الشخصية بعد أن اررت من أسر ذكريات املكان/ املاضي

 (. نت نبل ساعات وغري نادرة على إثارة أميا شيء يف أعمانهله أنل أهمية كا كا
إن تلةةك القناعةةات اجلديةةدة الةةا رسةةختها النهايةةة ليسةةت إال النقةةيض التةةام 

، فةالقبول بةاخلروج مةن الةوطن    ، كانت سبا املاساة، خ ل الرواية، لقناعات سابقة
لك الس سةل  مقيدون بت، "عاجزون. كانت أخياء فادحة، والسكون مدة عشرين عامًا

الدموع ال تسةبد  . ال تقل لي إنكم أمضيتم عشرين سنة تبكون، من التخلف والشلل
بل إن حركةة الشخصةية يف مقيةع     .(79) املفقودين وال الضائعني وال جتبح املعجزات"

تعكس التحول يف طريقةة نرةر الشخصةية إىل القضةية     ( ينزل السلم -استدار) النهاية
، سةبيلها احلةرب  ، ة مرحلةة جديةدة يف التعامةل مةع احملتةل     وكانهةا مبثابة  ، الفلسيينية
 . إن ما أخذ بالقوة ال يسبد إال بالقوة: ومبدأها

لقد أدرك غسان كنفاني فداحة اخليا الذي ونع فيه اجليل السابق حني ارتضى 
لكنه أيقةن أن اجليةل اجلديةد بوعيةه املختلةف      ، ونبل حياة املنفى، اخلروج من الوطن
وهو ما يتجلى يف ، متحررًا من تلك القناعات املقيدة، لى فعل شيء ماسيكون نادرًا ع
. الذي كان خياتل أباه ليلتحةق باملقاومةة  (، خالد) من ابنه الثاني( سعيد) مونف األب

أمةا خالةد فةالوطن عنةده هةو      ، "لقد أخيانا حني اعتربنا أن الوطن هو املاضةي فقةط  
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حيث يصبح  .(80) الد أن حيمل الس ح"وهكذا أراد خ، وهكذا كان االفباا، املستقبل
أرجو أن : )حني يقول، يف آخر سير من النهاية فخورًا بذلك الفعل الذي كان يرفضه

 (. يكون خالد ند ذها أثناء غيابنا

إن عقدة الذنا وفكرة اإلدانة الا سييرت على الروايةة جتةد احلةل يف مقيةع     
"ألن ذلةك االلتحةاا وحةده هةو     ؛ نيمبوافقة سعيد على التحاا ابنةه بالفةدائي  ، النهاية

وعلى ضوء هذا السير األخري تنةار القصةة كلةها    . الكفيل بتخليصه من عقدة الذنا
واحلقيقةة أن نبةول سةعيد    . ويتضح االندفاع حنو مستقبل نريف هو غاية العمل برمته

  .(81) باملشروع الذي أغمع ابنه خالد أن ينفذه هو الضرورة الوحيدة الا اكم الرواية"

تقابل املونفني بني صيغا اسم الفاعل ( خالد/ خلدون) وتؤكد داللة االمسني
فةاألول هةو   ، وصيغة املختوم بالواو والنون حمرفةًا عةن األصةل يف الثةاني    ، يف األول

أما الثاني فيمثل املاضي بقناعاتةه الباليةة وأخيائةه    ، احلاضر واملونف النضالي اجلديد
واحدة ( القضية/ االسم) ذلك أن. العقيدة الصهيونيةوند أصبح جزءًا من ، التكوينية

 . خمتلفة يف تصورها( خالد/ خلدون) لكن الرؤية، يف مصدرها

بوصةفها  ، يعكس مقيع النهاية التحول التام يف النرةر إىل القضةية الفلسةيينية   
فقد كانةت جتزئةة القضةية والتعامةل معهةا مةن       ، نضية وعي ومونف يف املقام األول

؟ "مةا هةو الةوطن   . كل فلسيي  السبا الرئيس يف فشل استعادة الوطنمنرور ذاتي ل
ريشةةة ؟ الياولةةة؟ أهةةو هةةذان املقعةةدان اللةةذان ظةة  يف هةةذه الغرفةةة عشةةرين سةةنة

وإذا كانت  .(82) "؟ البنوة؟ األبوة؟ أوهامنا عنه؟ خلدون؟ ما هو الوطن ...؟الياووس
ن شيء خاص بهما فقد ظهرا ةثًا ع، خ ل الرواية، عودة سعيد وغوجته إىل فلسيني

بةدت لةه أنةل    ، )يف مقيع النهاية وهما أكثر وعيًا وأنل اهتمامًا بتلك األشياء اخلاصة
 (. خيى صفية أكثر وثونًا -أهمية كا كانت
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لقد كان مقيع النهاية تيورًا منيقيًا لتلك احلوارات الا دارت بني األب وابنه 
فاإلنسةان ابةن للثقافةة    ، فكار وعقيةدة مغةايرة  حامً  أل، الذي التقاه بعد عشرين عامًا

وهكذا هةي فلسةيني بةني    ، وال تكفي لألحقية به جمرد رابية الدم والوراثة، والتنشئة
"اآلن أنةا أكثةر مةن يعةرف أن     (. خالد/ احلاضةر  –خلدون/ املاضي ) وعيني خمتلفني

فقةد رسةا   وهكةذا   .(83) وليس حلمًا ودمًا يتوارثه جيل وراء جيل"، اإلنسان هو نضية
بوصفه الركن ، غسان كنفاني مبدأ بناء اإلنسان وصناعة الوعي اجلمعي يف كل رواياته

ففي مقابل ذلك التحول الذي ظهرت عليه الشخصية . األهم يف سبيل استعادة الوطن
يف النهاية فقد رسخت الرواية "إدانة اإلنسان الفلسيي  الذي مل يفعل شةيئًا السةبداد   

  .(84) ن كنفاني املاضي باحلاضر ليستخرج منهما تباشري املستقبل"وند مزج غسا، وطنه

كما تعكس الع نة بني مقيعي البداية والنهاية مبدأ التقابل والتحول يف أفكار 
مةن البيةت ومةن    ) ففي مقابل اخلروج الذي هةيمن علةى مقيةع النهايةة    ، الشخصية
"حةني  . أول سةير فيهةا   جند الرواية تبتدئ مبشهد الدخول إىل فلسيني منةذ (، فلسيني
 .(85) نادمًا إليهةا بسةيارته عةن طريةق القةدس"     ، إىل مشارف حيفا( س. سعيد) وصل

يف ، وإن كانةت مفرغةة  ، حيث يشري اخلروج يف مقيع النهاية إىل داللة اكتمةال حلقةة  
علةها أن تكةون   ، واخلروج إىل أخرى، امتدت عشرين عامًا، سجل القضية الفلسيينية

 . ابقتهاأكثر اكتمااًل من س

 وميكن م حرة الع نة التقابلية بني مقيعي النهاية والبداية مةن خة ل ثنائيةة   
فبينما جند أن الصمت ، ضمن فكرة الدخول واخلروج آنفة الذكر(، الك م/ الصمت)

ظل ، )يهيمن يف مقيع النهاية حتى يصل الزوجان إىل حدود الوطن يف رحلة اخلروج
(، ظ باميةا شةيء إال حةني وصةل إىل مشةارف رام اهلل     ومل يةتلف ، صامتًا طوال اليريةق 

ن حظ شيوع الصمت وانقياع احلوار بني سةعيد وغوجتةه يف مقيةع البدايةة مبجةرد      
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حني ، واآلن، "طوال اليريق مل يكفا عن احلديث: حيث نقرأ يف مقيع البداية، الدخول
  .(86) صمتا معًا"، وص  إىل مدخل حيفا

عيد وغوجتةه مةن البدايةة إىل النهايةة احتشةادًا      لقد كان الصمت املهيمن بني س
وهو األمر الذي تاجل عشرين عامةًا منةذ خروجهمةا    ، للمواجهة مع اآلخر اليهودي

وهو ما تؤكده تلةك املقةاطع احلواريةة الغالبةة علةى فصةول الروايةة منةذ         ، م48عام 
لا سكنت سواء مع املرأة اليهودية ا، منتصف الفصل الثاني تقريبًا حتى مقيع النهاية

؟ مةاذا حةدث  ، يف اجلهة األخرى، أو إن ، "كنت تقول إنك. أم االبن املتصهني، البيت
بينمةا  ، فاحلوار مع الةذات خةارج حةدود الةنص     .(87) "؟ هل تريد أن تفاوض أم ماذا

 . الرواية ميدان للمواجهة كما يرى كنفاني يف وظيفة األدب
منسةجمة مةع   ، د يف هذه الروايةة تبدو النهاية التفاؤلية بانفتاح أفق ووعي جدي
 -فةارس  -صةفية  -سةعيد ) فداللة، الداللة الرمزية اإلجيابية ألمساء الشخصيات فيها

كذلك فإن . الذي ميثل خييئة املاضي( خلدون) يف مقابل تغري الصيغة يف اسم(، خالد
الةا رسةختها   ( اإلنسةان/ القضةية  ) ينسجم مع فكةرة ( عائد إىل حيفا) عنوان الرواية

وهةي  . يف مواضع عةدة ( اإلنسان يف نهاية األمر نضية) اية من خ ل تكرار عبارةالرو
 . الداللة الا تضمنتها النهاية باالنتقال من الذاتي إىل املوضوعي

تهدف النهاية إىل تهشيم فكةرة الةزمن العبثةي الةذي عةاش فيةه الفلسةيينيون        
 ما يتاكةد بتكةرار عبةارة   وهو (، احلرب) والتحفيز حنو الثورة، عشرين عامًا دون فعل

اهلزميةة/  ) فجدلية الع نة بني املاضةي . عشرات املرات يف الرواية( بعد عشرين عامًا)
، تبدو جلية يف روايةات غسةان كنفةاني مجيعهةا    ( الثورة/ الفعل) واملستقبل( السكون

حيث يؤكد الدكتور شةكري عيةاد أن   . وتنعكس ضمن دالالت النهاية بشكل واضح
مل تلةح علةى ضةمري عربةي بقةدر مةا أحلةت علةى الضةمري          ( املستقبلاملاضي ) "فكرة

  .(88) الفلسيي "
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 خالصة البحث ونتائجه

، ينيلق غسان كنفاني يف وعيه باألدب من مبادئ نرريةة االنعكةاس وتصةوراتها     -1
االجتمةةاعي والسياسةةي ) الةةا تةةؤمن بالع نةةة اجلدليةةة بةةني األدب والوانةةع  

فغلبت علةى رواياتةه النزعةة    ، عي واضح بذلكوند كان على و(، واالنتصادي
املسةةتند إىل تصةةور ، وتبنةةى املونةةف النضةةالي الشةةمولي، الوانعيةةة االشةةباكية

 . أيديولوجي

جعل غسان من رواياته وسيلة للتنوير ونشر الوعي وتعميق فهم الوانع وتوحيد   -2
تشةرافية  وفةق رؤيةة اس  ، لإلسهام يف تغيري ذلك الوانع املةبدي ، املونف اجلمعي

وعليه فقد حرص يف صةياغة نهايةات رواياتةه علةى     ، تفاؤلية يتحقق فيها العدل
 . بلورة وعي مجعي ثوري

مةن خة ل تغةري    ، تهيمن داللة التحول على النهاية يف روايةات غسةان كنفةاني     -3
وذلةك بيقرةة ضةمري أبةي     ، موانف شخصياته يف النرر إىل القضةية الفلسةيينية  

واول حال حامد ومةريم مةن   (، رجال يف الشمس) روايةيف ( املهرب) اخليزران
وجنةاح أم سةعد يف التةاثري علةى     (، ما تبقى لكةم ) اهلروب إىل املواجهة يف رواية

وتغري مونف سعيد من (، أم سعد) الراوي املشارك وعلى ابنها وغوجها يف رواية
 (. عائد إىل حيفا) انضمام ابنه إىل الفدائيني يف رواية

حتةى غةدت النهايةات    ، اته مراحل القضية الفلسةيينية واوالتهةا  رصدت رواي  -4
حيةةث الةةوعي باملشةةكلة ، حلقةةات متسلسةةلة ومتصةةلة عضةةويًا بعضةةها بةةبعض

ثةم اختةاذ   (، ملاذا مل يدنوا جةدران اخلةزان  ) والتساؤل يف رواية رجال يف الشمس
 ...يتدا يف جبي  إصرارها القاس) القرار واديد املونف يف رواية ما تبقى لكم
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يشةق الةباب   ) ثم اني ا الكفاح املسلح يف روايةة أم سةعد  (، تدا. تدا. تدا
ثم القناعة ةتمية املواجهة واحلرب بوصةفها احلةل الوحيةد يف روايةة     (، بعنفوان

 (. ذلك شيء اتاج تسويته إىل حرب) عائد إىل حيفا

، واياتةه حرص غسان كنفاني على بلورة رسالة واضحة حنو القارئ يف نهايات ر  -5
ويتجلةى  ، ةيث تتبنى فكرة الثةورة ومواجهةة الوانةع   ، اني نًا من مبدأ االلتزام

علةى حنةو مةا ورد يف الفقةرة     ، ذلك يف وجود عبارة حمورية يف نهايةة كةل روايةة   
ومل تكةن القضةايا   . تتناسا مع داللة التحول الا هيمنت على رواياتةه ، السابقة

حتةةى يف روايتةةه ، قةةاطع النهايةةة خصوصةةًاوم، الفنيةةة هةةدفًا يف رواياتةةه عمومةةًا
 . كانت دالالت مقيع النهاية واضحة( ما تبقى لكم) التجريبية

واحتمةاالت  ، غلبت النهاية املفتوحة على رواياته بوصفها انفتاحًا حنو أفق جديد  -6
فكةل  ، يف ظةل فكةرة التحةول والتغةيري    ، أكثر إشرانًا ملستقبل القضية الفلسيينية

سةواء مةن   ، مرحلة ضمن مراحل التحرر الا كان يصةبو إليهةا   رواية ليست إال
خةة ل مصةةري حامةةد الةةذي انتهةةت الروايةةة وهةةو مةةا يةةزال مواجهةةًا للجنةةدي  

أو الداليةة الةا   (، ما تبقى لكةم ) ومصري أخته الا نتلت غوجها يف، اإلسرائيلي
أو سةعيد وغوجتةه اللةذين    (، أم سةعد ) واالبن املناضل يف، أخذت تشق الباب

أمةا الروايةة   (. عائةد إىل حيفةا  ) جا من حيفا مرة أخرى بعد عشرين عامةًا يف خر
، فقد ماتت يف نهايتها الشخصيات الث ث موتًا عبثيةاً ( رجال يف الشمس) األوىل

 . فكان متناسبًا مع النهاية املغلقة، بعد أن نبلت الصمت واالستس م للوانع

حرك يف نسقه أحداث روايات غسةان  ليس غريبًا أن تكون الرحلة خيًا سرديًا تت -7
حنةةو ) حيةث رحلةةة اهلةروب والبحةث عةةن حيةاة أفضةل     ، كنفةاني وشخصةياته  



 د. أمحد بن سعيد العدواني 

 135                                             م2016مايو  – هـ1437رجب  – السابع عشرالعدد  

األم يف ) ورحلةة البحةث عةن األمةان    (، رجال يف الشةمس ) يف رواية( الكويت
ورحلةة الكفةاح والشةقاء    (، ما تبقى لكم) يف رواية( األردن/ الزوج يف الداخل

 ورحلةة العةودة املوهومةة يف روايةة    (، أم سةعد ) الذي تعيشه األم يوميًا يف رواية
 (. عائد إىل حيفا)

يف ظل طبيعة ، تتسم ع نة النهايات بالبدايات يف روايات غسان كنفاني بالضدية -8
املستند إىل التحول والتغيري بوصةفه سةبيً  أوحةد للخةروج مةن      ، وعيه باألدب

مةن  ، ني السةرديني لذلك فقد برغت الدالالت الضدية بني ذينك املةونع ، األغمة
حيث (. الدخول / اخلروج)و( الصمت /الك م) خ ل ثنائيتني واضحتني هما

يف حةني  ، يقبن الصمت باالستس م واملوت أمةا الكة م فباالحتجةاج والثةورة    
يقبن الدخول بالوعي والقناعات السابقة أما اخلروج فبتصحيح املسار واحملاولةة  

 . من جديد

يف مجيع نهايات روايات غسةان  ( الصوت ونرائنه) ك مميكن م حرة حضور ال -9
فبينما ، الا ترهر يف مقاطع البدايات( السكون) يف مقابل حالة الصمت، كنفاني

جند صوت ( رجال يف الشمس) يتحسس أبو نيس صوت األرض يف بداية رواية
 وبينمةا تةاتي الصةحراء   ، يةبدد يف مقيةع النهايةة   ؟( ملةاذا ؟ ملةاذا ؟ ملاذا) السؤال

 جند تكرار الصوت يف النهايةة ( ما تبقى لكم) والغروب والصمت يف بداية رواية
من الفراغ والصةمت  ) وبينما ترهر أم سعد يف بداية الرواية(، تدا. تدا. تدا)

كذلك فقةد  (، يعرب بني املصراعني املفتوحني) جند أن صوتها يف النهاية(، واألسى
بةني الةزوجني حةني وصة  مشةارف      صةامتة  ( عائد إىل حيفا) كانت بداية رواية

لكن احلديث بينهما يعود يف نهايةة الروايةة حةني يصة  مشةارف رام اهلل      ، حيفا
 . عائدين
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، بوصفه حماولةة للفعةل والتغةيري   ، تضمنت غالا نهايات رواياته حالة اخلروج -10
وند ظهةر  . وهو ما يتناسا مع النهايات املفتوحة، ومن ثم اقيق حالة التحول

وخةروج الداليةة   (، ما تبقى لكم) روج حامد حنو الصحراء يف روايةذلك يف خ
عائةد  ) وخروج سعيد بعد رحلته إىل حيفةا يف (، أم سعد) واخضرارها يف رواية

فقةد كانةت علةى    ( رجةال يف الشةمس  ) أما الا كانت نهايتها مغلقة(. إىل حيفا
ل إىل التسةل ) حيث كانت نهايتهةا حماولةة للةدخول   ، العكس من بقية الروايات

فاخلروج مقبن بالنهايات املفتوحة . فكان املوت مصريًا للشخصيات(، الكويت
 . بينما الدخول مرتبط بالنهايات املغلقة

الواضةح يف مقيةع النهايةة فقةد بةرغت نةرائن       ( الكة م ) يف ظل حضور داللة -11
تةدحرجت الفكةرة علةى     -كبرية داوية ضةخمة  -يين -يصيح) حنو، الصوت
رجةال يف  ) يف روايةة ( ملةاذا مل تةدنوا   -تةردد الصةدى   - تقولةوا ملةاذا مل  -لسانه

 -جاءت خيواته -نباحًا مسعورًا -دوى صوت الصمت فجاة) وحنو(. الشمس
صوتها يعةرب  ) وحنو(. ما تبقى لكم) يف رواية( تدا. تدا. تدا -تدا يف جبي 

 ووحن(، أم سعد) يف رواية( يشق الباب بصوت له عنفوان -من بني املصراعني
ظل  -تنزلق على السفح دومنا صوت -يسمع أصوات خيى صفية أكثر وثونًا)

 :(. نال -مل يتلفظ باميا شيء إال حني وصل -صامتًا

ةيةث يغلةا عليهةا    ، هنالك ع نة واضحة بةني عنةاوين الروايةات ونهاياتهةا     -12
، التةةواغي واالنسةةجام مةةع مقيةةع النهايةةة يف الروايةةات ذات النهايةةة املفتوحةةة

هو اخليار الوحيد املتبقةي أمةام   ( ما تبقى لكم) اجهة واملوت يف نهاية روايةفاملو
القةوة الدافعةة    واملةرأة األم هةي  ، الفلسيينيني لتحقيق شرط التحةول والتغةيري  

(، أم سةعد ) والبيئة امل ئمة الحتضان الثورة والتاثري يف اآلخرين ضةمن روايةة  
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ديد الذي خيرج به ذلك العائد والتحول من الذاتي إىل املوضوعي هو الوعي اجل
رجال يف ) أما يف رواية(. عائد إىل حيفا) للبحث عن أشيائه الشخصية يف رواية

، ذات النهاية املغلقة فقد كانت الع نة عكسية بةني النهايةة والعنةوان   ( الشمس
حيث تكون دالالت النهايةة مرتبيةة بةالر م واملةوت والعجةز عةن املواجهةة        

 (. انأبو اخليزر) واملفرد
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 145ن كنفاني، صفتح الباب، منار حسن، اخلياب الروائي عند غسا( 56)

 76عاشور، د. رضوى، اليريق إىل اخليمة األخرى، ص( 57)

 44حبيا، جنمة خليل، النموذج اإلنساني يف أدب غسان كنفاني، ص( 58)

 336اآلثار الكاملة، ص( 59)
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. ويف املدخل: "لقد علمةت  أم سةعد كةثريًا... أم سةعد ليسةت امةرأة       239اآلثار الكاملة، ص( 60)
دائمًا بالنسبة لي هو صوت تلك اليبقة الفلسيينية الا دفعت غاليًا مثن واحدة... كان صوتها 

 242اهلزمية" ص

 266. "يريد أن يذها إىل احلرب ملاذا ال يرسله" ص259اآلثار الكاملة، ص( 61)

. "أمضيت ليلة أمةس األول إملا عةن األرض نيعةًا حةادة مةن املعةادن"       263اآلثار الكاملة، ص( 62)
 265ص

 335. "آه لو تعرف يا بن العم، البارودة مثل احلصبة، تعدي" ص324كاملة، صاآلثار ال( 63)

. "سةتمحوها  287. "اسةتدارت خيةوة" ص  266. "ملةاذا ال يرسةله" ص  256اآلثار الكاملةة، ص ( 64)
. "وانفةة علةى   319. "ونفنا ننترةر السةيارة" ص  310. "استدارت ونررت إليا" ص297األيام" ص

 326عتبة جواب" 

 253. "إنه يعتصر حبات الباب يف عمق األرض ويشربها" ص246كاملة، صاآلثار ال( 65)

 245. "هذه املرأة جتيء دائمًا، تصعد من نلا األرض" ص245اآلثار الكاملة، ص( 66)

 253. "إنه يعتصر حبات الباب يف عمق األرض ويشربها" ص246اآلثار الكاملة، ص( 67)

. "أمضةيت  277. "ووضةعت أشةياءها"ص  269. "ودخلت أم سةعد" ص 259اآلثار الكاملة، ص( 68)
. "ميةر  315. "عةادت بعةد دنةائق" ص   303. "جاءت يومهةا مهمومةة"ص  293ليلة أمس األول"ص
 323عليها كل يوم" ص

 124عاشور، د. رضوى، اليريق إىل اخليمة األخرى، ص( 69)

 277. "ساعدها األمسر القوي الذي يشبه لونه لون األرض" ص245اآلثار الكاملة، ص( 70)

 33فتح الباب، منار حسن، اخلياب الروائي عند غسان كنفاني، ص( 71)

. "فةاض يف الغرفةة منةاخ"    287. "فاحت يف الغرفةة رائحةة الريةف" ص   297اآلثار الكاملة، ص( 72)
 264ص



 يف روايات غسان كنفاني  النهايات السردية 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          144

. "الرجل الذي يشةتغل مةع اإلسةرائيليني ونةد صةار عنةدهم نائبةًا يف        319اآلثار الكاملة، ص( 73)
 304الربملان"ص

 296. "ثابت السانني كما كان دائمًا، كانه شجرة" ص246الكاملة، صاآلثار ( 74)

 265. "أحسن توصية بهم هي أن ُيرسلوا على الفور إىل احلرب" ص334اآلثار الكاملة، ص( 75)

. "لو كان سعد هنا لقةال لةي: هةذه املةرة دوره هةو أن يزورنةا، فهةل        310اآلثار الكاملة، ص( 76)
   252ستفعل" ص

 143وى، اليريق إىل اخليمة األخرى، صعاشور، د. رض( 77)

  414اآلثار الكاملة، ص( 78)

. "بدأت اجلرمية نبل عشرين سنة وال بد من دفةع الةثمن، بةدأت يةوم     409اآلثار الكاملة، ص( 79)
 385تركناه"ص

. "ند تكون معركتك األوىل مع فدائي امسةه خالةد، وخالةد هةو ابة "      412اآلثار الكاملة، ص( 80)
   402ص

 52ص( م1976متوغ/ يوليو ) 173ع: دمشق، املعرفة، جملة يوسف، فاليوس( 81)

. "فلسيني الا هي أكثر من ذاكرة، أكثر من ريشة طاووس، أكثةر مةن   405اآلثار الكاملة، ص( 82)
  411ولد"ص

. "أرجو أن ت حظ أن  مل أنل إنه أخوك، فاإلنسةان كمةا نلةت نضةية"     410اآلثار الكاملة، ص( 83)
 402ص

  91صبحية عودة، غسان كنفاني: مجاليات السرد يف اخلياب الروائي، ص غعرب، د.( 84)

. "شعر باألسى يتسلقه من الداخل. وللحرة واحدة راودتةه فكةرة أن   341اآلثار الكاملة، ص( 85)
 341يرجع" ص
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. "حةني وصةل... أحةس أن شةيئًا مةا ربةط لسةانه، فةالتزم الصةمت"          342اآلثار الكاملةة، ص ( 86)
 341ص

. "أادث إليك مفبضًا أنك يف نهاية األمر إنسان، يهةودي، أو فلةتكن   400كاملة، صاآلثار ال( 87)
 413. "ال تستييعان أن تغادرا هكذا، مل نتحدث كفاية عن املوضوع" ص410ما تشاء" ص

عياد، د. شكري، "أغمة الضمري العربي يف الرواية العربية املعاصرة"، جملة عامل الفكر، الكويةت:  ( 88)
 25م( ص1982توبر، نوفمرب، ديسمرب، )أك 3، ع3مج
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